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Zápis z plenárního jednání České asociace geomorfologů, z. s.
z 3. 4. 2019, Jičín
Přítomní: 26 členů z celkových 58, 1 host, viz prezenční listina
Program:
1) Přednesení a schválení programu zasedání
2) Zpráva o činnosti ČAG, z. s. za rok 2018
3) Zpráva o hospodaření ČAG, z. s. za rok 2018
4) Zpráva o průběhu workshopu 2019
5) IAG Council Meeting v rámci Regional Conference on Geomorphology, Athens,
Greece, September 19-21, 2019:
a. kdo bude zástupce ČAG, z. s.
b. případná témata k projednání na IAG Council Meeting
6) Návrh ASG ke spolupráci
7) Organizace konference ČAG 2020
8) Různé

1) Aby Plénum bylo usnášeníschopné, byl podle Stanov, čl. 7, bod 1.1 i), posunut začátek
schůze o půl hodiny později. Program zasedání byl jednohlasně schválen všemi
přítomnými.
2) Předseda ČAG, z. s. (dále jen „spolek“), Dr. Jan Klimeš stručně seznámil přítomné členy
spolku s informacemi o činnosti spolku v roce 2018. Tyto informace jsou uvedeny
v dokumentu VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ ASOCIACE GEOMORFOLOGŮ, z. s. ZA ROK
2018, který byl emailem zaslán členům spolku před zasedáním Pléna. Znění
dokumentu, s aktualizovanými údaji ohledně členské základny, bylo jednohlasně
schváleno všemi přítomnými.
3) Hospodářka spolku Dr. Veronika Kapustová seznámila přítomné se stručnými
informacemi o hospodaření spolku v r. 2018. Tyto informace jsou uvedeny
v dokumentu ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ ASOCIACE GEOMORFOLOGŮ, z. s. ZA
ROK 2018, který byl emailem zaslán členům spolku před zasedáním Pléna. Přítomni
byli informováni, že Revizní komise schválila Zprávu o hospodaření za rok 2018.
Znění dokumentu bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými.

4) Dr. et Dr. Petr Tábořík seznámil plénum s detaily uspořádání workshopu před
konferencí Stav geomorfologických výzkumů v roce 2019. Workshop měl 22
účastníků ze čtyř zemí (ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko), podmínkou účasti na
workshopu byla zároveň i účast na konferenci. Pořadatelé workshopu, kteří zároveň
pořádali konferenci, nezažádali o finanční příspěvek spolku. Workshop hodnotili jak
pořadatelé, tak i někteří účastníci jako velmi zdařilý a bylo doporučeno, aby byl
podobný workshop / seminář pořádán před každou konferencí. Během diskuse padlo
několik doporučení ohledně pořádání semináře: nepodcenit čas potřebný na
zpracování dat ve specializovaných programech; na semináři používat programy,
které jsou volně dostupné; věnovat se menšímu počtu metod.
5) a) Zástupcem ČAG na IAG Council Meeting v rámci Regional Conference on
Geomorphology, Athens, Greece, September 19-21, 2019 byla výborem ČAG
stanovena Dr. Lucie Kubalíková.
b) Plénem nebylo navrženo žádné téma k projednání na IAG Council Meeting.
6) Dr. Anna Kidová, předsedkyně Asociácie slovenských geomorfológov (ASG)
seznámila plénum s nabídkou intenzivnější spolupráce mezi oběma asociacemi.
Výsledkem dlouhé diskuse byly následující návrhy možného způsobu spolupráce
mezi spolkem (ČAG, z. s.) a ASG:
a) Otevření soutěže České asociace geomorfologů o nejlepší kvalifikační práci i pro
studenty ze Slovenské republiky. Realizace společné soutěže by byla podmíněna
přihlášením alespoň dvou prací ze Slovenské republiky. V tom případě, by se ASG
podílela 50% na nákladech za vyplacené odměny studentům a hodnocení
soutěžních prací by se účastnilo 50% hodnotitelů (nejméně dva) ze Slovenské
republiky. Předání diplomů a cen by proběhlo buď na společné konferenci ČAG, z.
s. a ASG, nebo zvlášť na konferencích jednotlivých asociací. Tento návrh byl
schválen hlasováním: PRO – 26, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.
b) Uspořádání společné konference u příležitosti 20. výroční konference ČAG, z. s.
Stav geomorfologických výzkumů v roce 2020. Konference by byla uspořádána
v termínu obvyklém pro pravidelné konference ČAG, z. s., který je na jaře (duben),
na rozdíl od běžného termínu konferencí ASG (září). Konferenčním jazykem by
byla angličtina a místo by bylo zvoleno co nejblíže hranici ČR a SR.
Tyto dva návrhy budou prodiskutovány výkonným výborem ASG a o výsledku bude
emailem informován předseda ČAG, z. s. Dr. Klimeš.
7) Stanovení pořadatele konference v roce 2020 nebylo na zasedání Pléna dořešeno.
V úvahu připadá ZČU Plzeň, na zasedání ale nebyl přítomen žádný zástupce z Plzně.
Jako další možný pořadatel se nabídla Ostravská univerzita, s tím, že ZČU Plzeň
dostane možnost se k nabídce vyjádřit. Místo konání konference, bylo vzhledem
k návrhu na spolupráci s ASG (6b), předmětem dlouhé diskuse. Výsledkem byla dvě
hlasování. První hlasování odpovídalo na otázku: „Souhlasíte s možností uspořádání

výroční konference ČAG, z. s. v roce 2020 na území Slovenské republiky?“ Tento návrh
byl schválen hlasováním: PRO – 22, PROTI – 2, ZDRŽEL SE – 2. Důvody pro nesouhlas
s pořádáním výroční konference na Slovensku byly zvýšení nákladů na cestovné
v důsledku zahraničních diet a nevhodnost záměru vzhledem k tomu, že se jedná o
výroční konferenci ČAG, z. s. Vzhledem k tomu, že během pléna nebylo možné získat
reakci ASG na návrh uspořádání společné konference v roce 2020 (6b) a tedy nebylo
možné jednoznačně rozhodnout, zda konference bude uspořádána na území ČR nebo
SR, bylo přistoupeno k dalšímu hlasování, jehož předmětem bylo udělení mandátu
Výboru ČAG, z. s. k upřesnění a dořešení organizačních záležitostí výroční konference
v roce 2020. Tento návrh byl schválen hlasováním: PRO – 23, PROTI – 0, ZDRŽEL SE
– 3.
8) Různé
a) Výbor doporučuje členům ČAG, z. s. získat souhlas osoby nominované na čestné
členství ještě před jejím navržením na plénu.
b) Na základě diskuse bylo upuštěno od přípravy elektronického Newsletteru spolku
a Dr. Lenart apeloval na členy, aby naplňovali svými příspěvky účty spolku na
Facebooku a Instagramu.
c) Výbor informoval přítomné o možných změnách v panelu 209 v soutěži GAČR a
doporučil podání co nejvíce žádostí o grant v tomto panelu.
d) Dr. Štěpančíková informovala přítomné o konání INQUA International Summer
School on Tectonics and Tectonic Geomorphology. Organizátoři jsou Ústav
struktury a mechaniky hornin AV ČR, Karlova univerzita a Masarykova univerzita.
Letní škola se bude konat v září 2019 v Praze.
e) Bylo odsouhlaseno převedení webhostingových služeb z komerčního
provozovatele na zařízení ÚSMH AVČR, v.v.i. Detaily dohodne Dr. Klimeš s Doc.
Raškou a Mgr. Jakubem Stemberkem.
f) Bylo navrženo několik možných způsobů jak podpořit účast studentů, kteří jsou
členy ČAG, z. s. na semináři pořádaném před konferencí. Možným modelem je
soutěž studentů o finanční příspěvek, anebo plošný příspěvek všem studentům
(členům ČAG, z. s.), kteří se workshopu zúčastní. Za tímto účelem je ale potřeba,
aby organizátoři semináře kontaktovali dostatečně dopředu Výbor ČAG, z. s.,
ideálně před zveřejněním I. cirkuláře workshopu.
g) Dr. Hartvich informoval plénum, že Dr. Blahůt se stal znalcem v oboru těžba,
odvětví geologie, specializace inženýrská geologie, geomorfologie, stabilita svahů
a skalních stěn.
9) Předseda spolku Dr. Klimeš poděkoval přítomným a ukončil plenární zasedání.
Zapsala: Veronika Kapustová (člen Výboru ČAG, z. s.)
Verifikoval: Jan Klimeš (předseda ČAG, z. s.)

